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اعالن بدء التسجيل
الى ذوي الرؤيا املستقبلية .. الراغبني في إعداد أبنائهم  للعقود القادمة .. الى الباحثني عن التميز 
االكادميي .. الى كل الساهرين على إعداد أبنائهم  لتحمل املسؤولية .. ومواكبة التطور العلمي .. 

ووضع أبنائهم على طريق النجاح..
تعلن اكادميية بردج عن بدء التسجيل للعام الدراسي 2011 - 2012 

للمراحل التالية:
K3 - K4 - K5  : -الروضة   1

SAT 1 / SAT 2 عشر   الثاني  حتى  االول  الصف  من  -املدرسة   2
واملشرفني  الكفاءة  ذوي  واملعلمني  هندسيا  املصمم  باملبنى  التميز  حيث 

املتخصصني في التربية ووجود املختبرات منها )العلوم واحلاسوب(.

اعفاءات مميزة للطلبة االخوة حيث يحصل:
1 -االخ الثاني 15 ٪ خصم  2 -االخ الثالث 25 ٪ خصم

4 -االخ اخلامس 100 ٪ خصم 3 -االخ الرابع 50 ٪ خصم  
>   املواصالت مؤمنة لنقل الطالب من البيت الى املدرسة وبالعكس.

>   التسجيل يوميا ما عدا اجلمعة واالحد من الساعة 9،00 صباحا حتى 
القدس   - الله  رام  الظهر في مقر االكادميية - شارع  1،30 بعد  الساعة 

خلف قصر الضيافة.
هاتف: 2347336 - 02 ،،  فاكس: 2347337 - 02
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المركز الفلسطيني الستقالل 3
المحاماة و القضاء ) مساواة(

يعلن املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة و القضاء ) مساواة( الى كافة 
ألية  استقباله  عن  ع��ام  بشكل  واملواطنني  خ��اص  بشكل  بالقانون  املشتغلني 
أي  فيها  مب��ا  األساسية  و  الدستورية  بحقوقهم  انتهاك   ب��أي  تتصل  ش��ك��اوى 
تطبيق  حسن  و  العدالة  إلى  وصولهم  ضمانات  و  القضائية  حلقوقهم  مساس 
القانون وتوفير ضمانات احملاكمة العادلة يتلقاها بالطرق و الوسائل القانونية 
املركز كافة املشتغلني بالقانون  إمكانياته. كما يدعو  و  و في إطار اختصاصه 
ف��ي دوريته  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ق��رارات��ه��م  او  م��ق��االت��ه��م  أو  أب��ح��اث��ه��م  ال��راغ��ب��ني بنشر 
نهائي يرون حاجة  بالتعليق على قرار قضائي  الراغبني  او  القانون  و  العدالة 
لذلك الى تزويد املركز بتلك األبحاث أو املقاالت او ملفات تلك األحكام حيث 
وفقا  االحكام  على  التعليق  و  األبحاث  نشر  فرصة  توفير  على  املركز  سيعمل 

الختصاصه و إمكانيته.

للراغبني الرجاء إرسال الشكاوى و األبحاث على بريد الكتروني:       
  musawa@musawa.ps
أو فاكس رقم:02-2404866

مع تفاصيل االتصال الشخصية باملعنيني
لدى  شخصيا  تقدميها  ال��رج��اء  قضائية  أح��ك��ام  أي  ب��إرس��ال  للراغبني  و 

مكتبنا في منطقة البالوع-شارع احملاكم
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Request for Proposal (RFP)

دعوة لتقدمي مقترح بخصوص حوكمة الشركات 
لصالح هيئة سوق رأس املال الفلسطينية 

تعلن مؤسسة AED / برنامج توسيع نطاق اخلدمات املالية املستدامة 
الدولية )USAID( عن دعوة  للتنمية  الوكالة االميركية  واملمول من قبل 
 Corporate( للتقدم مبقترح للمساعدة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات

.)Governance
 فعلى الشركات القانونية املعنية واملسجلة رسميا والراغبة في تنفيذ 
املساعدة الفنية مراجعة أكادميية التطوير التربوي للحصول على نسخة 
من  املطلوب  املقترح  ح��ول  كاملة  تفاصيل  حت��وي  وال��ت��ي  الطلب  ك��راس��ة  م��ن 

العنوان التالي:
رام الله

بناية البرج األخضر- الطابق اخلامس- شارع النزهة – البيرة
أو من خالل البريد االلكتروني:       

esaf@aed.org
mtaweel@aed.org

أو ع��ن ط��ري��ق البريد   ب��ظ��رف مغلق  إم��ا  ال��وث��ائ��ق  < خ��ر م��وع��د لتقدمي 
االلكتروني هو يوم الثالثاء 2011/5/10  الساعة الرابعة مساء إلى العناوين 

املذكورة أعاله
لإلستفسار :

الكتروني  بريد  أو   ،02 –  2972390 رق��م  هاتف  على  اإلت��ص��ال  يرجى 
mtaweel@aed.org

والدميقراطية  اإلن��س��ان  حقوق  مركز  نظم   � س��م��ودي  علي   � جنني 
"شمس" ورشة عمل في كلية العروب مبحافظة اخلليل حول "تعزيز 
الكلية  طلبة  من   العديد  حضرها  احمللية"،  االنتخابات  في  املشاركة 
في  العاملني  من  وعدد  الطلبة  ومجلس  الطالبية  الكتل  وممثلون عن 
دائرة  في  املركزية  االنتخابات  جلنة  عن  وممثلون  واألس��ات��ذة،  الكلية 
مشاركة  تعزيز  برنامج  ضمن  ال��ورش��ة  ه��ذه  تأتي  االنتخابية،  اخلليل 
املواطنني في االنتخابات الذي ينفذه املركز بالتعاون مع جلنة االنتخابات 

املركزية وبرنامج التعاون االيطالي.
وشدد عميد شؤون الطلبة الدكتور عيسى العملة على أهمية عقد 
الدميقراطية  مفاهيم  وترسخ  تعزيز  إل��ى  تهدف  التي  اللقاءات  ه��ذه 
وثقافتهم  وعيهم  وتنمية  الفلسطيني  الشباب  ل��دى  اإلنسان  وحقوق 
على  وخصوصا  املصيرية  قضاياهم  في  الشباب  لدى  املعرفة  وتنمية 

أبواب انتخابات محلية قادمة.
وافتتح اللقاء الباحث في قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان حسني 
"شمس"  مركز  عن  تعريفية  نبذة  مقدما  "شمس"،  مركز  من  الديك 
وعن املشروع الذي ينفذه املركز بهدف تعزيز املشاركة في االنتخابات، 
التركيز على فئة الشباب في املجتمع  موضحا أهمية هذا املشروع في 
كبيرة  نسبة  والذين يشكلون  ومهاراتهم  قدراتهم  وتنمية  الفلسطيني 
والتطوير  والتنمية  البناء  مسؤولية  عاتقهم  على  ويقع  املجتمع،  من 
والتحرير وحتمل أعباء املسؤولية االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

والثقافية والتنموية. 
وقال إن املشاركة في االنتخابات حقا من احلقوق التي كفلتها القوانني 
الوطنية والدولية لكل مواطن، وقد منح القانون األساسي الفلسطيني 
هذا احلق، وهو معطى لكل فلسطيني وفلسطينية ممن توفرت فيهم 
الشروط املنصوص عليها في قانون االنتخابات، بغض النظر عن االنتماء 

الديني والسياسي والرأي واملكانة االجتماعية واالقتصادية والعلمية.
أهمية املشاركة في االنتخابات احمللية

وأضاف أن موضوع الهيئات احمللية في فلسطني يعتبر من املوضوعات 
املهمة واحليوية، على الرغم من قدمه، وتعود أهميته ليس على الصعيد 
احمللى فحسب، وإمنا ما يفرزه من اثر على بنية وتركيب النظام السياسي. 
فهذه الهيئات تشكل إحدى األسس املتينة لبناء الدولة، فهي تساعد على 
املشاركة واإلبداع والتطور والنماء، وتلعب دورًا فاعاًل في عملية التنمية 
اختيار  في  الناس  مشاركة  توسيع  من خالل  وذلك  املختلفة،  بإبعادها 

ممثليهم احمللني وخلق قيادات سياسية عامة لها بعدها الشعبي.
الدولة  ركائز  من  أساسية  ركيزة  تعتبر  احمللية  السلطة  أن  وأوض��ح 
الدميقراطية، حيث تعتبر هذه السلطة سلطة تنموية وليست خدماتية 
فقط، باعتبارها تعبيرا عن حاجات أولوية للمجتمع احمللي، هذا إلى 
جانب الالمركزية في احلكم الذي متارسه السلطة احمللية لتعبر عن 
والتمرين  التجربة  مبثابة  احمللية  واالنتخابات  دميقراطية،  مظاهر 
عامة  مقدمة  أنها  بل  عامة،  انتخابات  إج��راء  كيفية  على  للمواطنني 

بناء  خالل  من  إال  ذلك  يكون  ولن  الشمولي،  مبفهومها  للدميقراطية 
املواطنني بأهمية  ثقافة قائمة على املشاركة كمقدمة لوعي عام لدى 

هذه الهيئات.
كما أن لالنتخابات احمللية أهمية كبيرة تستمدها من أهمية تلك 
املشاركة الشعبية في إدارة اخلدمات البلدية إذ تعتبر املشاركة الشعبية 
األكبر  املصلحة  يحقق  فيما  احلكومي  ال��ق��رار  ترشيد  في  مهمًا  عاماًل 
املنتخبة  الهيئات  على  الشرعية  تضفي  االنتخابات  أن  كما  للمواطن، 
ملمارسة السلطة وحق إصدار األنظمة والتشريعات التي تراها ضرورية 
املواطنني الفرصة الختيار من  أنها تعطي  لتنظيم حياة املجتمع، كما 
يرونه مناسبا إلدارة الشؤون العامة وأيضًا متكن املواطنني من مراقبة 
ومتابعة الهيئات املنتخبة والتأكد من تطبيقهم لألفكار التي عرضوها 

أمام املواطنني الذين انتخبوهم.
مراحل االنتخابات

وقال الديك انه ووفقا لقرار مجلس الوزراء والصادر بتاريخ 2011/2/8 
إلى  واستنادا   .2011 متوز  من  التاسع  في  احمللية  االنتخابات  ستجري 
كتاب وزير احلكم احمللي بتاريخ 2011/2/24 فان الهيئات املقرر إجراء 
وتبلغ  نسمة،   1000 عن  سكانها  عدد  يزيد  التي  هي  فيها  االنتخابات 
315 هيئة محلية: 290 منها في الضفة العربية مبا فيها القدس، و25 

في قطاع غزة.
وأوضح أن مراحل االنتخابات تبدأ من عملية التسجيل حتى اإلعالن 
عن نتائجها ، واملرجعيات القانونية والتشريعية لها، واجلهة املنفذة والتي 
يقع على عاتقها توفير كل السبل والوسائل من اجل إجناح االنتخابات 
ونزاهتها وشفافيتها ،وكافة التفاصيل املتعلقة بها من مرحلة  حتديث 
السجالت االنتخابية وفترات االعتراض والترشيح والدعاية االنتخابية 
النتائج،  وإعالن  للمحكمة  الطعون  والرقابة وتقدمي  والفرز  واالقتراع  
وقوانني االنتخابات الفلسطينية  والتعريف بها بالنسبة لالنتخابات 
احمللية.وقال أن القانون الناظم للهيئات احمللية هو قانون انتخاب مجالس 

الهيئات احمللية رقم )10( لسنة 2005 .
وفي نهاية اللقاء، خلص املشاركون إلى عدد من التوصيات منها ضرورة 
الوطن،  شطري  بني  الفلسطيني  االنقسام  إنهاء  على  العمل  من  العمل 
وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية حرة ونزيهة، والعمل على 
إضافة تعديالت في خاصة بقانون االنتخابات احمللية يتم من خالله 
انتخاب رئيس املجلس احمللي أو البلدي مباشرة من قبل الناخب وليس 
من قبل أعضاء املجلس، وضرورة إجراء االنتخابات احمللية في موعدها 
االنتخابات  بقضايا  املواطنني  ب��ني  ال��وع��ي  ونشر  تعزيز  على  والعمل 
وتفاصيل العملية االنتخابية ليكون لديهم القدرة في التغيير بشكل 
ايجابي والتأثير في احلياة السياسية، وضرورة توعية املواطنني بأهمية 
املشاركة في العملية االنتخابية، وتفعيل دور اإلعالم في الرقابة على 
االنتخابات، ويجب العمل على تعزيز دور منظمات املجتمع األهلي في 

الرقابة والتوعية والتثقيف في كل ما يتعلق في قضايا االنتخابات.

خالل ورشة  ملركز »شمس« 

التأكيد على أن املشاركة في االنتخابات احمللية بداية متدرجة
لتأسيس وعي اجتماعي لثقافة االنتخابات وتدويل السلطة

رام الله – احمد سليم - قامت مؤسسة النيزك للتعليم املساند 
واإلبداع العلمي بالتعاون مع اجلامعات الفلسطينية بتنظيم ورشات 

عمل لطالب اجلامعات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وتناولت الورشات موضوع التعريف عن برنامج ومسابقة "صنع 
في فلسطني"، وأش��ارت أله��داف وش��روط املشاركة فيها بهدف حث 
الطلبة ذوي األفكار واملشاريع اإلبداعية على املشاركة في البرنامج. 
ومت تنظيم ورشات عمل في 11 جامعة في الضفة الغربية والقدس 
اللقاءات  في قطاع غزة، وحضر  وجامعات  كليات   8 الى  باإلضافة 
باإلضافة  الكليات  وعمداء  اجلامعات  أساتذة  من  كبيرة  مجموعة 

إلى عدد كبير من الطلبة من كافة التخصصات.
وقام املهندس أشرف السلعوس مدير املشاريع العلمية بالنيزك 
بالتعريف عن املؤسسة واملسابقة وإعطائهم حملة عن املؤسسة وآلية 
برعاية  يتمثل  النيزك  دور  أن  إلى  املسابقة، مشيرا  في  التسجيل 
ودعم ومتويل املشاركني ماديا وتقنيا، إذ تسعى النيزك من خالل 
واملهني من جهة  العلمي اجلامعي  البحث  للربط بني  البرنامج  هذا 

ومجتمع األعمال والصناعة من جهة أخرى.
وأثنى املهندس عارف احلسيني مؤسس ومدير عام مؤسسة النيزك 
التوجيهية  اللجنة  الذي لعبه أعضاء  الدور  في بيان صحفي على 
كافة  من  األس��ات��ذة  من  ع��ددا  وتضم  في فلسطني"  ملسابقة "صنع 
اجلامعات الفلسطينية ورجال أعمال ومختصيني، مما ساهم بزيادة 
اهتمام الطلبة بهذه املسابقة باإلضافة إلى دورهم في توفير الدعم 

الكامل لهم ومساعدتهم لالشتراك في املسابقة.
البرنامج  يطرحها  التي  الفرصة  أهمية  على  احلسيني  وأك��د   

ورعاية  التميز  أجل  من  حقيقية  فرصة  لهم  يتيح  إذ  للمبدعني 
إبداعاتهم وتطويرها لتصبح منتج حقيقي في السوق، كما يتيح 
لهم فرصة املشاركة في برنامج تدريبي مقسم على ثالثة مراحل في 
خطط  وكتابة  والناقد،  املنطقي  التفكير  وأسس  احلياتية  املهارات 
العمل وإعداد دراسات اجلدوى، األمر الذي يساعدهم على املنافسة 
مبشاريع ق��ادرة على دخول السوق احمللي، وفي بعض احل��االت إلى 
السوق العاملي بعد حصولهم على شهادة امللكية الفكرية أو الصناعية 
النهائي  امل��ع��رض  ف��ي  مشاركتهم  ف��رص��ة  ال��ى  ب��اإلض��اف��ة  ملشاريعهم 

للمسابقة الذي يزوره آالف املهتمني كل عام.
برنامج  بتنفيذ  تقوم  النيزك  مؤسسة  أن  بالذكر  اجلدير  من 
التوالي  ع��ل��ى  ال��س��ادس��ة  للسنة  ال��ع��ام  ه���ذا  فلسطني"  ف��ي  "ص��ن��ع 
اخر  وأن  املقبل،  الثاني  تشرين  في  واملعرض  التصفيات  وستجري 
البرنامج هذا  موعد لتقدمي الطلبات هومنتصف شهر ايار ويقام 
العام بالشراكة مع مؤسسة دياكونيا السويدية وصندوق االستثمار 
الفلسطيني، ويستهدف املشروع ثالث فئات هم طالب اجلامعات مع 
مشاريع تخرج متميزة في القطاعات الهندسية والعلوم التطبيقية، 
طالب الدراسات العليا، املهنيون واملهتمون وأصحاب األفكار واملشاريع 
اإلبداعية في الصناعة والعلوم التطبيقية. جوهر البرنامج يكمن 
الفرص  وخارجها  اجلامعات  داخ��ل  الفلسطينيني  املبدعني  مبنح 
واإلمكانيات لتحقيق آمالهم وطموحاتهم، والتي من شأنها أن تؤدي 
لنتائج ذات قيمة عملية لتطوير منتجات جديدة أو حلل مشاكل 
بل  املستوى احمللي  إبداعية ليس فقط على  وآليات  تقنية بطرق 

على املستوى اإلقليمي والدولي أيضاً.

»النيزك« تنظم ورشات عمل في اجلامعات الفلسطينية 
متهيدا الطالق العام السادس من مهرجان  »صنع في فلسطني« 

صدور العدد االول من اسطوانات 
»هنا القدس« للفنان روح اخلماش 

بيت حلم - جنيب فراج - صدر حديثا عن املؤسسة الفلسطينية للتنمية الثقافية "نوى"، 
العدد األول من سلسلة )هنا القدس( وهي اسطوانة موشحات من احلان الفنان الفلسطيني املرحوم 

روح  اخلماش. 
وحتوي االسطوانة على خمسة موشحات وثالث قطع موسيقية، ويأتي هذا اإلصدار في سياق 
برنامج املؤسسة )هنا القدس( الذي يهدف إلى احلفاظ على التراث املوسيقي العربي في فلسطني 
من خالل إعادة إنتاج مؤلفات املوسيقيني الفلسطينيني الرواد، الذين اثروا املشهد املوسيقي في 
فلسطني في الربع الثاني من القرن املاضي، وقد مت إنتاج االسطوانة بدعم من منظمة األمم املتحدة 

للتربية والعلم والثقافة، ومساهمة من شركة كيالني لإلنتاج الفني.
ويتكون طاقم العمل من: نادر جالل / مدير املشروع، سمير مخول / اشراف موسيقي وعود 
وغناء، الفرد حجار / ناي، نسيم دكور/ كمان، رميون حداد / كونتراباص، نايف سرحان / ايقاع، 

مهران مرعب/ قانون. 
واجلوقة الغنائية: بوليانا قسيس، رنا حداد، بادرة جبران، ماريا مرعب، هيثم خاليلة سعيد 

طربيه، رامي إبراهيم.
وسجل العمل في استوديو كارم مطر بالناصرة، وقد بدأت مجموعة "نوى" بالتمارين الالزمة 
لتنظيم مجموعة عروض للعمل انطالقا من القدس إلى احملافظات األخرى، ويذكر أن هذا اإلصدار 

هو األول من نوعه في تاريخ املكتبة املوسيقية في فلسطني.

السفير الكندي يزور
االكادميية االمنية باريحا 

رام الله- احمد سليم - التقى عضو اللجنة املركزية حلركة فتح رئيس مجلس أمناء األكادميية 
الفلسطينية للعلوم األمنية اللواء توفيق الطيراوي صباح  امس رئيس مكتب التمثيل الكندي 
مقر  في  بيلدو  أليكس  التمثيل  مكتب  في  السياسي  واملستشار  شيلد،  جرين  كريس  السفير 
األكادميية الفلسطينية في مدينة أريحا.  وناقش الطرفان سبل التعاون املمكنة بني احلكومة 

الكندية واألكادميية األمنية، واآللية التي ميكن من خاللها تعزيز التعاون املشترك. 
وأطلع اللواء الطيراوي الوفد الضيف على مراحل تطور األكادميية، ودورها في بناء رجل األمن 
املؤهل واملتعلم على مستوى رفيع، ليكون قادرا على خدمة شعبه واحملافظة على أمنه وإجنازاته، 
مضيفا أن املناهج املعتمدة في األكادميية هي مناهج فلسطينية ترتقي إلى املستوى العاملي ويقوم 

بتدريسها نخبة من األكادمييني الفلسطينيني بكفاءة عالية. 
بدوره رحب د. نايف جراد بالسفير والضيف، وقدم لهما نبذة عن األكادميية ومراحل تطورها، 
وأعطى حملة عن أهم الدورات التدريبية التي متنحها األكادميية، واملراكز املتخصصة التي حتتويها 

وأهميتها في تطوير املجتمع الفلسطيني واملؤسسة األمنية. 
وقد أبدى السفير الكندي إعجابه باملستوى املتطور الذي وصلت إليه األكادميية ببرامجها 
األكادميية والتدريبية التي تضاهي أعرق األكادمييات املماثلة على املستوى العاملي، كما  وأشاد 
اللواء الطيراوي بإنشاء ورعاية هذا الصرح الفلسطيني املتميز وبارك حتوله إلى جامعة  بدور 

أمنية ستباشر عملها مع بداية العام الدراسي القادم حتت اسم جامعة االستقالل. 
كما ومت إطالع السفير والضيف على عرض مصور عن األكادميية بهدف مشاهدة آخر التطورات 

اإلنشائية فيها، والتعرف على مرافقها وبرامجها وأقسامها وشروط االلتحاق بها. 
وتأتي زيارة السفير الكندي إلى األكادميية ضمن جولة له في محافظة أريحا واألغوار، وكان 
في استقباله د.نايف جراد القائم بأعمال رئيس األكادميية األمنية ونوابه للشؤون العسكرية 
البحث  دائ��رة  ود. جوني عاصي مدير  كمال سالمة،  ود.  العاص  الركن يونس  اللواء  واإلداري���ة، 

العلمي في األكادميية.

خمسة آالف مواطن يستفيدون 
من خدمات االغاثة الطبية في بيت حلم
بيت حلم- قدمت االغاثة الطبية الفلسطينية العالج والدواء خلمسة االف مواطن ممن راجع 

عياداتها املتنقلة والثابتة في احملافظة .
وقال الدكتور محمد عودة نائب رئيس االغاثة الطبية ان املرضى تلقوا العالج والدواء فيما 
اجرت طواقم االغاثة فحوصات مخبرية 800 مواطن اضافة الى القيام بزيارات منزلية ل 1٦ 

مريضا .
واضاف عودة ان االغاثة الطبية عمدت الى القيام بزيارات لعدد من مدارس بيت حلم في اطار 
برنامج الصحة املدرسية في وقت عقد فيه مركز الشباب التابع لها دورات للشباب في مجاالت 

احلاسوب واالسعاف االولي واللغة االجنليزية واملهارات احلياتية.
واشار د.عودة الى ان االغاثة الطبية عقدت في اطار النوادي الصحية دورات في اللغة االجنليزية 

للنساء في مناطق مختلفة من احملافظة.
واكد ان االغاثة تعمل بشكل مكثف في مناطق اجلدار واالستيطان من خالل توفير اخلدمات 
الطبية للمواطنني من خالل العيادة الطبية املتنقلة التي توصل العالج والدواء للمواطنني في 

اماكن سكناهم لتخفيف االعباء عنهم وتعزيز صمودهم.
وقال عودة ان الدور الوطني لالغاثة الطبية ليس وليد اللحظة وامنا هو امتداد لسنوات طوال 
منذ نشأة االغاثة عام 79 مرورا باالنتفاضة االولى وما قدمته لشعبنا انذاك وصوال الى انتفاضة 
االقصى ومشاركتها في النضال الوطني ضد االستيطان واجلدار وتدريب االالف من املواطنني على 
االسعاف االولي النقاذ حياة اجلرحى كل في مكان سكناه وتوفير سيارات االسعاف خالل املواجهات 
مع االحتالل ونشر طواقم االسعاف في مناطق االحتكاك الى جانب اقامة عيادات طبية في املناطق 

املهددة باالستيطان كاالغوار وحوسان واخلليل وبدو وغيرها.

جمعية الشابات املسيحية  
بالقدس تقيم احتفاال 

لالطفال مبناسبة        
عيد الفصح املجيد

الشابات  جمعية  احتفلت  ال��ق��دس- 
املاضي  اخلميس  يوم  بالقدس  املسيحية 
بعيد الفصح املجيد حيث اقامت احتفاال 
لالطفال في مقرها وذلك بحضور  ما يزيد 
عن 100 طفل و طفلة. و تخلل االحتفال 
باالضافة  تلوينه  و  البيض  عن  البحث 
مع  الترفيهية  األل��ع��اب  م��ن  العديد  إل��ى 

املهرج "سمسم" .
املسيحية  الشابات  جمعية  أن  ُي��ذك��ر 
بالقدس تعنى باألطفال وتنفذ العديد من 
الفئة،   بهذه  اخلاصة  التنموية  املبادرات 
وذلك  من خالل مركز االطفال الذي تديره 
اجلمعية، إذ تقوم بعقد وتنفيذ العديد 
الترفيهية،  الالمنهجية   النشاطات  من 
مثل: دورات بالية، ودورات الرسم، برنامج 
م، دورات الدبكة باالضافة إلى  إمرح وتعَلً
املخيمات الصيفية وغيرها من النشاطات 

املشابهة. دويكات يتفقد مبنى محكمة طولكرم
طولكرم - شديد للصحافة - قام احملافظ العميد طالل دويكات يرافقه مدير الشرطة املقدم 

معروف البربري بزيارة تفقدية إلى محكمة طولكرم .
والتقى مع رئيس احملكمة القاضي أمجد  لبادة وعدد من القضاة واكد احملافظ أهمية استقاللية 
ان هناك تعليمات واضحة من  القانون مشددا على  العدالة وتطبيق  القضاء ودوره في حتقيق 
الرئيس محمود عباس باحلفاظ على استقاللية القضاء وعدم التدخل في عمله وتوفير األجواء 

املناسبة إلتاحة املجال للقضاء ليأخذ دوره املطلوب .
على  مؤكدا  البربري  معروف  املقدم  ومديرها  الشرطة  بتعاون  لبادة  أمجد  القاضي  وأش��اد 
ترتكز  التي  العدالة  في سير  بالتدخل  السماح الحد  وعدم  للقضاء  التامة  االستقاللية  وجود 

على القانون .
واعتبر القاضي لبادة أن عناصر الشرطة هي املكلفة فقط بدخول مبنى احملكمة بلباسهم 
الرسمي خالفا لعناصر األجهزة األمنية األخرى داعيا إلى ضرورة توفير حراسة دائمة للمحكمة 

وعنصر من اإلنضباط العسكري . 
وللمواطنني  القضاء  للعاملني في  الراحة  البحث عن مبنى مالئم يوفر  كما طالب بضرورة 

في آن واحد.
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